
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-VP
V/v thăm dò dư luận về các nhà giáo

đề nghị xét, bình chọn Nhà giáo tiêu

biểu của năm 2022 và giai đoạn
1982-2022.

 Lào Cai, ngày      tháng 9 năm 2022

             Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;

- Trung tâm GDNN&GDTX các huyện, thành phố, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành GD&ĐT năm học 2021-2022 đã

nhận được hồ sơ đề nghị xét, bình chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và giai
đoạn 1982-2022, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT của các nhà

giáo của ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai.

(Có danh sách và tóm tắt thành tích đính kèm)

Để có căn cứ cho Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT tỉnh Lào

Cai xét và bình chọn 05 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học Mầm non
đến Giáo dục Thường xuyên trong tổng số 18 nhà giáo đề nghị bình chọn Nhà

giáo tiêu biểu của năm 2022 (Phụ biểu 1) và 03 nhà giáo tiêu biểu trong tổng số

12 nhà giáo đề nghị Bình chọn Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022 (Phụ

biểu 2), đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và tham dự Lễ vinh
danh cấp Bộ vào dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -
20/11/2022), Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành GD&ĐT đề nghị các cơ

quan quản lý giáo dục và các đơn vị giáo dục như sau:

Thông báo tới các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, về

danh sách, thành tích của các cá nhân nhà giáo đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen
trong 2 nội dung: Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn
1982 - 2022.

Nếu có các ý kiến phản ánh về các cá nhân có tên trong danh sách đề nghị

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai xét, bình chọn và

trình Bộ GDĐT khen thưởng gửi về Sở GD&ĐT (Văn phòng) qua địa chỉ email:
vanphong@laocai.edu.vn hoặc gửi về Văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai, tầng 2,
Khối IV, đường 30/4, Phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai trước ngày 19/9/2022.

Đề nghị Trưởng phòng các Phòng GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở; Giám đốc các trung tâm GDTX&GDTX, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Cổng TTĐT ngành GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng

mailto:vanphong@laocai.edu.vn
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